
SEBRAE Open Innovation
3° ciclo da chamada aberta de inovação

Seja um parceiro do SEBRAE na transformação dos negócios do futuro. Venha 
participar de nossa Chamada de Inovação!

Visite: https://www.oisebrae.com.br/ 

REALIZAÇÃO:

https://www.oisebrae.com.br/


CHAMADA PARA O 3º CICLO 
DE INOVAÇÃO ABERTA 
SEBRAE/PE

DESAFIO 1:
CONQUISTA DO 
EMPREENDEDOR DO 
FUTURO



QUAIS OS BENEFÍCIOS DE PARTICIPAR 
DESTE DESAFIO?

A solução deste desafio tem potencial para ser o 
principal produto de fomento ao empreendedorismo 
do SEBRAE. Ou seja, é uma solução que tem 
capacidade para ser contratada pelos SEBRAEs das 
27 unidades federativas do Brasil ou pelo SEBRAE 
Nacional. 

Apenas em Pernambuco, sua solução poderá ter a 
oportunidade de impactar 100 mil jovens em 2 anos, 
considerando a meta de atendimento do SEBRAE/PE 
em 2022 e 2023. 

Além disso, você poderá ser um parceiro estratégico 
do SEBRAE, o ajudando a posicionar sua marca 
como uma instituição relevante para o 
empreendedor do futuro, jovens com até 34 anos.

E não para por aqui! Conheça mais 
benefícios para você: 

● Possibilidade de investimento financeiro estimado 
em R$ 40.000,00 para desenvolvimento de MVP e 
até R$ 200.000,00 para Evolução e Go-To-Market 
(por solução selecionada);

● Envolvimento com o Ecossistema de Inovação 
Nacional e fácil acesso a potenciais clientes e 
usuários do SEBRAE/PE; 

● Mentoria e consultoria especializada em Design, 
Agile, Lean startup e Business durante as fases de 
prototipagem e MVP;

● Disponibilidade de equipe exclusiva do SEBRAE/PE 
para fornecer informações necessárias e 
estabelecer conexões com os clientes



CONQUISTA DO 
EMPREENDEDOR DO FUTURO 
COMO PODERÍAMOS…

Como poderíamos orientar de forma 
escalável os jovens, futuros 
empreendedores, a idealizar, modelar e 
estruturar seus negócios, alinhados aos 
novos perfis de consumo?



Como poderíamos orientar de forma escalável os jovens, futuros empreendedores, a 
idealizar, modelar e estruturar seus negócios, alinhados aos novos perfis de 
consumo?

RESUMO DO DESAFIO

Os negócios, governos e sociedade estão em intensa 
transformação por conta das tecnologias digitais. 
Consequentemente o mercado de trabalho é fortemente 
impactado por esse novo contexto mercadológico, o que 
demonstra uma tendência de queda nos empregos formais como 
conhecemos hoje e inúmeras novas oportunidades de trabalho da 
nova economia, que precisam ser empreendidas pelos jovens.

Nos últimos anos, observamos um forte crescimento dos 
influenciadores digitais vendendo cursos digitais, mentorias e 
consultorias para ajudar os futuros empreendedores a idealizar, 
estruturar ou remodelar seus negócios para a economia digital 
alinhados com seus propósitos e paixões, o que tem tido forte 
apelo entre os jovens. Por outro lado, com a popularização dos 
influenciadores também surgem muitos oportunistas, o que deixa 
o empreendedor perdido com o volume de informações 
desencontradas e exausto pela complexidade que é abrir um 
negócio no Brasil.

Dessa forma, nossa visão é que orientar e apoiar os jovens 
empreendedores a desenvolverem e evoluírem negócios 
com propósito deveria ser tão fácil quanto montar um lego. 
E que neste novo cenário, visualizamos que o 
empreendedor do futuro não mais deveria se sentir perdido 
ou sozinho na sua jornada.

Por fim, toda essa transformação que estamos vivendo 
está provocando o surgimento de novos hábitos de 
consumo, em que o consumidor é cada vez mais crítico e 
exigente, e muito mais digital, o que impacta diretamente 
em como descobre, contrata e consome produtos e 
serviços. Também há uma maior preocupação com o meio 
ambiente e uma tendência pelo consumo consciente. 
Igualmente, existe um aumento do consumo por ideologia 
(política, social, de gênero, sustentabilidade, etc.), o que 
reflete também nas tendências de criação de frentes ESG 
nos negócios.
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RESULTADOS ESPERADOS
1. Ter um método escalável e 

estruturado que consegue estimular 
pessoas e desenvolver negócio, não 
necessariamente digitais;

2. Atingir, pelo menos, 10 mil jovens, 
com até 34 anos, potenciais 
empreendedores em 2 anos.
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Como poderíamos orientar de forma escalável os jovens, futuros empreendedores, a 
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O que está acontecendo de fato?
A sociedade tem certa autonomia na busca de suas informações, ao mesmo tempo que procura propósito e ética nas instituições com as quais 
se relaciona. Porém, experimenta burocracia e informações fragmentadas que requerem muito esforço e geram insegurança, inclusive ao 
começar sua jornada empreendedora.

A jornada é complexa, tem vários passos e o futuro empresário não encontra informações estruturadas, não sabe por onde começar, não 
encontra tempo para se dedicar ao projeto e a estas buscas. 

Neste cenário, a maioria não se sente provocado ou apoiado, por isso não enxerga a possibilidade e o universo de oportunidades. Quando 
começam a empreender, normalmente, não se enxergam como empresários, e pensam em sua nova jornada apenas como algo extra, ainda que 
com uma forte vontade de fazer a diferença na sociedade através da sua criação.

Os conteúdos, muitas vezes, são iguais para todos, sem a segmentação e conteúdo personalizado de acordo com as dores, de forma que o 
consumo e busca por orientação se torna maçante e repetitivo.

Quem é o nosso cliente?
O empreendedor do futuro de quem estamos falando é jovem, com idade de até 34 anos, crítico-articulador, ele possui propósitos, empreende 
por ideal e busca um aprimoramento profissional e pessoal. Esse empreendedor busca ajudar outras pessoas, a sociedade e trabalhar em algo 
alinhado com seu propósito, com suas paixões.

Porém, apesar de empreender ser uma possibilidade, tem diversas visões de si perante o negócio que está empreendendo (desde uma 
oportunidade de complementar a renda pessoal a se ver como empresário, co-founder). Normalmente, enxerga como uma fonte de renda para 
ajudar a pagar os custos existentes. Ele deseja ter um dia a dia prazeroso com retorno financeiro, ter o crescimento da renda atual e atingir mais 
pessoas com seu produto/solução, além de ajudar a família.

DETALHAMENTO DO DESAFIO
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Quem é o nosso cliente?
Quais suas principais barreiras/dores? 

Este empreendedor do futuro tem receio de seguir na jornada do empreendedorismo, normalmente, por falta de incentivo, de uma provocação, 
estímulo e de informação clara, estruturada, com linguagem aderente ao seu dia a dia. Não conhece algo estruturado e amigável de como tornar 
sua ideia em um negócio. Tem dificuldade de ver uma relação entre sua paixão e profissão e não conhece o caminho que deve seguir
Além disso, não possui conhecimento de aspectos legais e por não saber acham que tudo é burocrático. Apresenta um vício de se encantar 
com a solução e não fazendo um passo importante que é entender a jornada do problema que a solução vai atuar e virar um negócio 
interessante.
Outra barreira que enfrenta é o fato dos ambientes de ensino possuírem limitação na conexão com outros players, fortalecendo a sensação de 
incerteza, do não conhecimento, de que a realidade do empreendedorismo é, na verdade, um delírio.
No dia a dia, falta dinheiro para investir e enfrenta dificuldade em alinhar suas atividades tradicionais com o seu dia a dia como empresário. 
Tem dificuldades estruturais, exemplo a  precificação e definição de valor do seu produto ou serviço.
Diante do apagão da mão de obra quanto a tecnologia para desenvolvimento da solução, alguns sentem a necessidade de aprender a atuar com 
lowcode para validar seu negócio e poder avançar na contratação de desenvolvimento da solução. Ampliando mais o leque de suas atividades.

Quais suas principais tarefas/atividades?

Na sua rotina o empreendedor do futuro busca ampliar sua fonte de renda e a se virar com o que tem, busca o gerenciamento de recursos e 
tempo para produzir conteúdo. Outra atividade que desempenha é a interação com futuros clientes/ possíveis consumidores, para gerar 
proximidade e colher feedbacks. Ele tem contato direto com o problema, vislumbra novas soluções e identifica novas oportunidades. Além do 
negócio, ele precisa realizar a gestão pessoal (estudo, casa, família). Quando consegue investir na jornada empreendedora, sofre na busca por 
informações, estruturação e manutenção sustentável da sua empresa.
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Quais tendências influenciam no contexto do desafio?
Existe o crescimento do universo de consumidores e os mesmos se tornam cada vez mais críticos e exigentes. Associado a isso, existe uma maior 
preocupação com meio ambiente e uma tendência pelo consumo consciente, assim, o consumidor ativista é uma das tendências nesse cenário, 
bem como podemos observar um aumento do consumo por ideologia (política, social, de gênero, sustentabilidade, etc.), o que reflete também nas 
tendências de criação de frentes ESG nos negócios.

Além disso, o uso da tecnologia se torna imprescindível para diferentes atividades do dia a dia das pessoas. A tendência é de uma maior busca de 
soluções no meio digital, o que acarreta em mudanças rápidas de cenários devido ao avanço da velocidade de informações, indicando a 
possibilidade de contínuo aumento de descentralização de conteúdo.

Algumas tecnologias, como o 5G / 6G no mundo já estão sendo utilizadas e trazendo diversas aplicabilidade, além do fortalecimento de 
marketplaces, machine learning (aprendizagem de máquinas), inteligência artificial, nanotecnologia, tecnologias de Streaming e E-banking. Essas 
tecnologias propiciam uma mudança da interação com a máquina, existindo uma tendência de novas experiências "dentro do digital" como por 
exemplo o metaverso, o que acaba por refletir conectividade das tecnologias levando a otimização dos recursos e melhor uso, no uso das redes 
sociais e também no modelo de educação virtual. Por outro lado, existe o decrescimento da privacidade.

Contudo, o mercado se torna mais difícil para os negócios tradicionais que relutam em aderir ao digital, pois as tecnologias emergentes e o 
surgimento de novos modelos de negócios afetam diretamente o empreendedor do futuro. Já com relação ao mercado de trabalho, há uma 
tendência de migração de pessoas (descentralização das cidades) com aumento e fortalecimento do home office. 

Adicionado aos fatos mencionados, novos modelos de negócios estão surgindo que não possuem modelos de referência para seguir mas são 
formados por combinação de vários modelos. Exemplo, como ter orientação e conversar com especialistas para as novas jornadas a serem 
desbravadas, em  novos formatos de atuação dos funcionários com modelos híbridos com home office e nos ambientes da empresa, gerando 
novos modelos de gerenciamento de equipes equipe de funcionários e clientes sem fronteiras (dentro e fora do país).

DETALHAMENTO DO DESAFIO
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A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…

O QUE ELES 
CONSEGUEM 

ALCANÇAR COMO 
RESULTADO OU O QUE 

ALMEJAM?

COMO ELES PODEM SE 
SENTIR 

BEM-SUCEDIDOS AO 
ADERIR À SOLUÇÃO?

POR QUE ELES 
PROCURAM E 

ESCOLHEM O SEBRAE?

POR QUE ELES 
COMEÇAM A 
JORNADA?

DETALHAMENTO DO DESAFIO
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POR QUE ELES 
COMEÇAM A 
JORNADA?

A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…

No início da jornada, o empreendedor do futuro, normalmente, participa de projetos dentro da universidade/curso para expandir seu 
conhecimento, adquirindo novas habilidades com a prática, bem como busca a criação de soluções para problemas existentes. Nesse meio, 
ele teoriza acerca do problema que quer resolver, observa o contexto ao seu redor e, em alguns casos, faz conexões com pessoas que 
atuam na área que deseja ingressar, e outros casos procura formas práticas de conseguir fonte de renda extra. 

Ele sente a necessidade de ajudar outras pessoas e a sociedade. Ele necessita saber qual canal é seguro para ter conhecimento, quer 
entender como chegar ao sebrae e também busca aprimoramento profissional e pessoal.
Uma das dores que sente é o fato de não ter um canal com o perfil que se  identifique e que tenha o conteúdo direcionado e estruturado 
para ele. Além de viver em um cenário instável quanto a realidade econômica e pandemia, além dos grandes players internacional 
assumindo grandes frentes de negócio nos países.

Outra dor latente é a gestão do tempo, pois possui demanda de estudo ou trabalha, precisa lidar com o vestibular ou outras atividades 
(dependendo da idade e circunstâncias em que vive), além das necessidades em casa. Isso acaba por gerar um sentimento de insegurança 
sobre as decisões.

DETALHAMENTO DO DESAFIO
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POR QUE ELES 
PROCURAM E 
ESCOLHEM  O 

SEBRAE?

Quando procuram o SEBRAE, normalmente, é por indicação e porque entendem que é o lugar para validar uma ideia, com 
possibilidades para a futura empresa.Contudo, ele enfrenta a dor de não entender o que é o Sebrae, qual sua proposta, 
nem o que ele oferece, por isso tem necessidade de apoio mais profundo, que pegasse na mão.

O empreendedor do futuro  sente necessidade de apoio para conseguir seguir em frente com o projeto, falta tempo para 
vivenciar a experiência de programas e também para realizar as atividades do dia a dia. Sentem a necessidade trilha e 
conexões com que venham favorecer os negócios, além de uma metodologia aderente e customizadas para sua realidade.

A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…
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COMO ELES PODEM 
SE SENTIR 

BEM-SUCEDIDOS AO 
ADERIR A SOLUÇÃO?

O empreendedor do futuro se sente bem-sucedido quando consegue fazer diferença na sociedade com sua solução. Na experiência com o 
SEBRAE, ele começa a ter mais clareza da sua jornada e percebe o aumento de networking, de forma que passa a sentir-se à 
vontade/prazer em idear/desenvolver soluções.

Ele encontra mentorias especializadas e personalizadas, além de manter conexão com o SEBRAE e outras instituições.Percebe que é 
possível desenvolver a solução e mapear oportunidades.

Algumas das dores que enfrenta são questões práticas e estruturais da sua empresa, como  a dificuldade em precificar a hora/homem e 
também do serviço, além da dificuldade na abordagem da solução. Possui dificuldade também em encontrar parceiros para complementar 
a equipe, com o perfil adequado.

Ele tem a necessidade de criar algo que dê orgulho e também de aprimorar o conteúdo, ele quer desenvolver cases e aumentar a divulgação 
do negócio. Também se sentem bem-sucedidos quando obtém aprendizado, sentimento de crescimento e evolução, mesmo que não seja o 
sucesso da ideia inicial mas consegue ajustar a rota para o que venha gerar sucesso no mercado.

A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…
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O QUE ELES 
CONSEGUEM 

ALCANÇAR COMO 
RESULTADO OU 

ALMEJAM?

O empreendedor do futuro almeja conexões com oportunidades e consumidores, ele precisa identificar um norte para 
seguir e aprender um framework para criação e validação de negócios. Com isso, ele conseguirá causar impacto social 
atrelado ao lado pessoal e ao empreendimento.

Contudo, enfrenta problemas desde a ideação até a formação da empresa, além de não ter clara a forma monetizar o 
negócio, bem como a execução sustentável da empresa e da gestão pessoal. Ele tem a necessidade de sempre se 
aprofundar sobre o problema com diferentes perfis de clientes e aprimorar a solução e ajudar consumidores a resolver os 
seus problemas.

A JORNADA ATUAL DO EMPREENDEDOR…
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Quais as oportunidades de inovação identificadas na jornada?
No início da jornada, algumas das oportunidades identificadas foram:
● Promover mais conexão entre esse público, para isso é necessário um canal de identificação para com o público.
● Unir a experiência do SEBRAE, que possui  conhecimento sobre a jornada enfrentada pelos empreendedores, bem como  teoria e casos 

de sucesso,  com a experiência prática de pessoas que atuam no mercado propício para o futuro.
● Aproximar-se dos jovens através dos canais que utilizam no dia a dia, fornecendo conteúdo e apoio aos empreendedores do futuro, pois 

o SEBRAE tem muita oportunidade que não chega aos ouvidos do público consumidor. 
● Personalizar a oferta para diferentes tipos de clientes.

No momento em que procuram o Sebrae, as oportunidades levantadas foram:
● Criação de soluções para cada fase da jornada do empreendedor dentro do Sebrae e atendimento personalizado. 
● Novas formas de incentivo que façam o futuro empreendedor encontrar valor na jornada de geração de negócios, para além dos 

certificados. 

No momento que aderem a solução, entende-se como oportunidades:
● A inserção de tecnologias que aprimorem a interação com os consumidores em escala, gerando proximidade/ personalização, com 

destaque na linguagem, ajuste inteligente.
● Habilitar uma maior imersão e conexão com serviços, através de soluções on demand personalizadas e escaláveis.

No momento que colhem os resultados, as oportunidades identificadas foram:
● Inserir ferramentas de uso importante para empreendedores, visando a alta demanda por soluções digitais, como ofertar plataformas NO 

CODE/LOW CODE, além de ferramentas de design. 
● Criar uma solução que ajude a definir as melhores formas de monetização acessível.
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PERGUNTAS NORTEADORAS…
Diante deste contexto, identificamos inúmeras oportunidades de inovação:

● Como podemos ter um método escalável que consegue desenvolver 10mil negócios, sem ser 
necessariamente o 1 a 1?

● Como podemos aumentar o atendimento a futuros empreendedores, jovens com até 34 anos de idade?
● Como podemos criar uma trilha orientativa personalizada que norteie o futuro empreendedor a iniciar 

seu novo negócio?
● Como podemos aumentar a aderência do seu novo negócio com seus propósitos interesses e com as 

tendências de mercado?
● Como podemos aumentar o uso de tecnologia na sua empresa e seu nível de competitividade em uma 

economia cada vez mais digital?
● Como podemos criar atividades interativas para conectar com as necessidades que estão vivenciando?
● Como podemos diminuir o tempo desperdiçado com informações inúteis?
● Como podemos aumentar a vontade de se profissionalizar e chegar mais alto? 
● Como podemos eliminar o problema de gestão de tempo? (atividades paralelas, atividade pessoal, 

escolar, ..)

DETALHAMENTO DO DESAFIO
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Seja um parceiro do SEBRAE na transformação dos pequenos negócios. Venha participar de nossa Chamada de 
Inovação!

Inscreva-se no site: https://www.oisebrae.com.br/ 

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.
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